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 Μήνυμα στήριξης της Λέσβου

Η επιλογή πραγματοποίησης της συνεδρίασης του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ιαματικών Πηγών Ελλάδας στο
Μόλυβο, έστειλε…
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Μπορεί να πέρασε στα «ψιλά» η επιλογή του Μολύβου για την πραγματοποίηση της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών

Ελλάδας, αλλά όπως φάνηκε και από τις δηλώσεις των ίδιων των μελών του, που ταξίδεψαν από όλη τη χώρα, έστειλε το δικό της μήνυμα υποστήριξης προς τη Λέσβο και

είχε την ξεχωριστή του σημασία.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο στο Συνεδριακό Κέντρο Μολύβου, με το δήμαρχο Σπύρο Γαληνό να δίνει το «παρών» και να ευχαριστεί θερμά το

Δ.Σ., που αποδέχθηκε την πρόσκληση να συνεδριάσει στη Λέσβο, ενώ στάθηκε στην αναγκαιότητα προβολής και προσεγμένης στόχευσης για την ανάπτυξη του ιαματικού

τουρισμού στο νησί, το οποίο έχει μία τεράστια φυσική κληρονομιά.

Ο δήμαρχος καλωσόρισε τους συνέδρους στον τόπο μας και ευχήθηκε καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου,
τονίζοντας ότι τόσο ο Σύνδεσμος όσο και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, σε όλα τα φόρα και στις συνεδριάσεις,
αναδεικνύουν και προβάλουν τη Λέσβο.

Ενώ κάλεσε τα μέλη του Συνδέσμου να επισκεφθούν ξανά το νησί μας, για να κάνουν τις διακοπές τους και να απολαύσουν
τις μοναδικές φυσικές του ομορφιές και τη φιλοξενία των κατοίκων του. Στο πλαίσιο της συνεδρίασης, κατέθεσε φυσικά
και συγκεκριμένες προτάσεις για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν, για την ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού και των
υποδομών, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και των λουομένων.

«Η Λέσβος έχει ιδιαίτερη δυναμική»

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, δήμαρχος Λαγκαδά και αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιάννης
Καραγιάννης, με τη σειρά του, ευχαρίστησε για ακόμη μια φορά το δήμαρχο για τη θερμή υποδοχή, τη φιλοξενία και τη
στήριξη που παρείχε ο Δήμος Λέσβου, στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του
Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας και επεσήμανε ότι «η πραγματοποίηση της συνάντησης αυτής στη Μήθυμνα
στέλνει το μήνυμα ότι η Λέσβος είναι ένα νησί με ιδιαίτερη δυναμική, φιλόξενους ανθρώπους, που κράτησαν ψηλά τις
αξίες του ανθρωπισμού», ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η Λέσβος «αποτελεί ιδανικό προορισμό για κάθε επισκέπτη».

Τέλος, ο κ. Γαληνός χάρισε σε όλους τους συνέδρους αναμνηστικά δώρα, εκδόσεις με θέμα την ιστορία και τον πολιτισμό
της Λέσβου, καθώς και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα.
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Από τη σημερινή δημοτική αρχή στον παλιό δήμαρχο του Μολύβου 
Τιμή στον Κώστα Δούκα

Αξίζει να σημειωθεί ότι την Κυριακή 3 Ιουλίου 2016, σε εκδήλωση που οργάνωσαν στο χώρο του Θεάτρου Δημαρχείου
Μήθυμνας, οι Αντιδημαρχίες Πολιτισμού - Τουρισμού και Μήθυμνας, και ο δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, τιμήθηκε
ο τέως δήμαρχος Μήθυμνας, Κώστας Δούκας, για την προσφορά του στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην κοινωνία.

Από την εκδήλωση τιμής στον τέως δήμαρχο Μολύβου, Κώστα Δούκα (φωτό Γιώργος Παπαδόπουλος)

«Σας χρωστάμε ευγνωμοσύνη όχι μόνο για όσα έχετε κάνει, αλλά και για τις παρακαταθήκες που αφήνετε σε όλους εμάς
τους νεότερους. Το δρόμο της τιμής και τους χρέους που χαράξατε, οφείλουμε να τον ακολουθήσουμε και εμείς», τόνισε
χαρακτηριστικά ο κ. Γαληνός ανακοινώνοντας, παράλληλα, ότι με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Μήθυμνας, ο δρόμος του Κάστρου θα μετονομαστεί σε οδό «Κώστα Δούκα».
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Ρεσιτάλ εικαστικών και μουσικής! - EmprosNet.gr
1 comment • 7 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — Gracias de todo corazón por divulgarlo.
Ευχαριστούμε πολύ

«Νυχτερινή» πεζοδρόμηση στα Λαδάδικα! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Anthony — δεν θα πρεπει ομως να ληφθει υποψην και το γεγονος οτι το
εχουν παρακανει με τα τραπεζακια στα λαδαδικα;ειναι δυνατον …

Κλιματιζόμενες αίθουσες στη Λέσβο - EmprosNet.gr
1 comment • 20 μέρες πριν•

Στέλιος Παππάς — - Είναι κλιματιζόμενη κι η «Αίθουσα Πολιτισμού
“Οδυσσέας Ελύτης”», ΠολύκεντροΠαπάδου, όπως γράψατε;

Μεταμορφώθηκε η πλαζ Τσαμάκια! [VID] - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

fuage — Ομως με 1€ εισιτηριο(οπως φημολογειται),ακουσον ακουσον ΚΑΙ
στους δημοτες Λεσβου,θα κανει ο κ.Δημαρχος …
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